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 Onderwerp Besluit 

1 Subsidies 4e tender Zorg en 
Voorzieningen 2020-2023 

GS verlenen 4  subsidies in het kader van de vierde tender Zorg en Voorzieningen 2020-2023. Het 
gaat om € 19.655,- aan Stichting Dorpshuis Jonkersvaart ontvangt voor het project Dorpshuis 
Jonkersvaart. De Stichting Oldebert ontvangt € 150.000,- voor het project MFC Tolbert met 
zorgfuncties. Stichting Samen Onder 1 Dak Termunten/Termunterzijl ontvangt 
€ 150.000,- voor het project Samen onder 1 dak en de Stichting Aeolus  ontvangt € 95.000,- voor het 
project MFC Aeolus Farmsum (zie persbericht).  

2 Subsidie Passe Partout  Appingedam   GS verlenen  € 25.000,- subsidie aan Bowlingcentrum Passe Partout in Appingedam voor het project 
'Investering in pinsetters'. Het gaat om de investering in tien innovatieve en duurzame pinsetters  
die de kegels neerzetten en optillen. Passe Partout krijgt hiermee een voor Europa unieke machine 
in huis. 

3 Subsidie Autoschade Boerma B.V. in 
Winschoten 

GS verlenen  €19.150,- subsidie  aan Autoschade Boerma B.V. in Winschoten voor het project 
'IRspuitcabine'. Het bedrijf investeert in de ombouw van de gasgestookte spuitcabine naar een 
elektrische infrarood spuitcabine. 

4 Subsidieregeling deskundigenkosten 
Agroprogramma 2021-2025.  

GS hebben de Subsidieregeling deskundigenkosten Agroprogramma 2021-2025 vastgesteld met een  
 subsidieplafond van € 100.000,-. Het Agroprogramma is erop gericht om agrarische bedrijven die te 
maken hebben met complexe vraagstukken in verband met de aardbevingsproblematiek bij te staan 
in het vinden van een duurzaam toekomstperspectief. Het Plan van Aanpak Agroprogramma is door 
de provincie samengesteld met vertegenwoordigers van de agrarische sector, gemeenten uit het 
aardbevingsgebied, het IMG en de NCG..  

5 Subsidie toezichthouders Groninger 
Landschap en  Staatsbosbeheer 

GS verlenen een subsidie van € 74.000,- aan het Groninger Landschap en € 148.000,- aan 
Staatsbosbeheer voor extra kosten toezichthouders. Het aantal bezoekers in de natuur  is door de 
coronapandemie toegenomen. Het doel is om de overlast in natuurgebieden tegen te gaan, zoals 
verstoring door loslopende honden en recreanten die van de paden afgaan. Met extra toezicht kan 
de kwetsbare natuur beter worden beschermd (zie persbericht). 
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6 Natura2000-beheerplan Lauwersmeer  GS stemmen in met verlening van het actuele Natura2000-beheerplan Lauwersmeer. 

7 Ontheffing Wet Natuurbescherming 
Suikerzijde  

GS stemmen in met een ontheffing op de Wet natuurbescherming in verband met de realisatie van 
een nieuwe woonwijk op de vloeivelden van de voormalige Suikeruniefabriek aan de westrand van 
de gemeente Groningen.  

8 Voortgang Plan van aanpak Zeer 
Zorgwekkende Stoffen 

GS informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang van het Plan van aanpak Noord - 
Nederland emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen.  

9 Faunabeheerplan ree 2021-2025  GS hebben het  concept goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan ree 2021-2025 vastgesteld.  Het 
faunabeheerplan is de basis waarop GS ontheffing verleend aan de Faunabeheereenheid om afschot 
van reeën in het kader van de verkeersveiligheid toe te staan. Het voorliggend plan voldoet aan de 
wettelijke eisen en de eisen die in de provinciale omgevingsverordening worden gesteld. Het 
goedkeuren is een bevoegdheid van GS. In Groningen is bij motie bepaald dat Provinciale Staten hun 
mening mogen geven over het plan alvorens GS het plan definitief vaststelt. GS informeren 
Provinciale Staten per brief over het concept goedkeuringsbesluit.  

10 Voordracht 'verklaring van geen be-
denkingen' windturbine Emmapolder. 

GS hebben de voordracht voor Provinciale Staten vastgesteld en het bijbehorende besluit tot niet 
afgeven van een 'verklaring van geen bedenkingen' voor één windturbine in de Emmapolder. 

11 Voordracht uitbreiden Fondsvermogen 
N.V. NOM  

In een voordracht aan Provinciale Staten stellen GS voor om in te stemmen met het voorstel om  
met een agiostorting  € 3,9 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering van beschikbaar 
gestelde rijksmiddelen ten behoeve van fondsverwerking van de N.V. NOM.  Het Rijk is bereid om in 
2021 € 11,7 miljoen aan extra eigen vermogen beschikbaar te stellen aan de  Investerings- en 
Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, de N.V. NOM, onder de voorwaarde dat de 
regionale aandeelhouders gezamenlijk hetzelfde bedrag beschikbaar stellen in 2021. 

12  MER en revisievergunning RWE 
Eemshavencentrale  

GS hebben de milieueffectrapportage en beschikking voor een revisievergunning voor RWE in de 
Eemshaven vastgesteld. In 2018 heeft RWE Eemshavencentrale het milieueffectrapport en de 
aanvraag voor de revisievergunning en de verandering van 15% naar 30% bijstook van biomassa en 
afvalstoffen ingediend.  De beschikking wordt bekend gemaakt in diverse kranten en wordt voor 
zienswijzen ter inzage gelegd in Nederland en Duitsland. Provinciale Staten worden hierover 
geïnformeerd per brief.  

13 Vertraging Regionale 
Adaptatiestrategie  

GS informeren Provinciale Staten per brief dat er vertraging is bij de opstelling van een  Regionale 
Adaptatiestrategie van de werkregio Groningen - Noord-Drenthe.   
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14 Vragen over kunstwerken  GS geven antwoord op vragen van de Statenfractie van de Partij voor het Noorden over 
kunstwerken naar aanleiding van berichtgeving  over de staat van kunstwerken van het Rijk. 

15  Vragen zonnepark OZG  GS beantwoorden vragen van de Statenfracties van CDA, VVD en de Partij voor het Noorden over de 
plannen van Ommelander Ziekenhuis Groningen voor een zonnepark.  

16 Vragen verwijdering  krabbenscheer GS beantwoorden vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over de verwijdering van 
de (beschermde)plant krabbenscheer aan de Natalie Barneykade in Groningen. 

http://www.provinciegroningen.nl/
mailto:info@provinciegroningen.nl

